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2 چگونه انتقاد کنیم؟

چگونه انتقاد کنیم؟

چگونهانتقادکنیمتاانتقاِدماانتقادیسازندهباشه؟

چگونهانتقادکنیمتاانتقاِدمابهدورازقضاوتوپرخاشگریباشه؟

چگونهانتقادکنیمتاآدِمُغرُغروییبهحسابنیاییم؟

انتقادوانتقادکردنیکیازموضوعاتیهستکهوجودشدردنیایامروز

ماضروریه.البتهانتقادکردنهممثلخیلیازموضوعاتدیگهبایددرحد

اعتدالانجامبشه.

خیلی انتقادها یا میشد؟ نداشت،چی وجود انتقادی هیچ کنید تصور

بیشازحدمیشد.

اگرانتقادوجودنداشتهباشههیچپیشرفتیدرهیچحوزهایانجامنمیشه.

وازطرفیهماگرانتقادزیادیوجودداشتهباشهممکنهباعثپسرفت

اونکاربشه.

واگرهمانتقادونحوهانتقادکردنماصحیحنباشهبازهمممکنهبهاون

کاریاطرِفمقابِلمالطمهبزنه.
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3 چگونه انتقاد کنیم؟

یکمورِدجالبکهفکرمیکنمبیشترماهابهاونبرخوردیماینهستکه:

خیلیازاطرافیانمون)شایدهمخودمون(میگن“منخیلیجنبهانتقاد

دارم”،“منخیلیانتقادپذیرم”،امازمانیکهازایشونانتقادمیشهازکوره

درمیرنورفتارهایعجیبوغیرقابلپیشبینیروازخودشوننشون

میدند.

بهاحتمالخیلیزیاددلیِلاینموضوعاینباشهکهنحوهانتقادکردنها

حرفهاینیستوازطرِفمقابلبهشکلصحیحواصولیانتقادنمیشه.

متأسفانهبیشترانتقادهاییکهانجاممیشهجنبهتخریبوترورشخصیتِی

انتقادشوندهرودارهوبهکلیمعنِیواقعِینقدروازدستمیده.
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4 چگونه انتقاد کنیم؟

همینموضوعباعثشده،انتقادروچیزیببینیمکهباعِثتخریبجایگاه

ازکورهدردرفتنو مامیشهودربیشترمواقعهمباعثپرخاشگریو

رفتارهایعجیبوغیرقابلپیشبینیبشه.

امااگربصورتصحیحوحرفهایانتقادانجامبشه،واقعًانتایجخوبو

فوقالعادهایروهمبرایشخِصانتقادشوندهوهمبرایانتقادکننده

بهوجودمیاره.

چگونه انتقاد کنیم : گام یکم قبل از انتقاد کردن: 

بهترِهکهقبلازانتقادکردناینسواالتروازخودمونبپرسیمتامتوجه

بشیمچرامامیخواهیمانتقادکنیم:

آیامیخامباانتقادکردن،توجهجمعروبهخودمجلبکنم؟◄

آیاقصِدمنازانتقادکردنتخریبشخِصمقابلهست؟◄

آیاازشخِصمقابلمناراحتمکهمیخامازشانتقادکنم؟◄

آیامیخامیکپیشنهادیاانتقادسازندهایروارائهبدم؟◄
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5 چگونه انتقاد کنیم؟

برای بهتریهم راههای باشه، انتقادکردنجلبتوجه از ما اگرهدِف

جلبتوجهدرجمعوجوددارهکهانجامبدیم.چونشخصیکهدرجمع

انتقادمیکنهبهاحتمالخیلیزیادتوجههاروبهخودشجلبمیکنه،اما

بهچهقیمتی؟شخصیکهانتقادمیکنهبعنوانیکآدِممنفینگربهش

ُغرُغرو نبودن، ای حرفه بودن، نزاکت بی برچسب بهش و میکنند نگاه

بودنو…زدهمیشه.

این از اگر یا باشه مقابل تخریِبشخص کردن انتقاد از من قصِد اگر

شخصناراحتمبهترهکهانتقادیانجامندم،چوندراینصورتانتقاِدمن

تبدیلبهیکپرخاشگریوجروبحثبینتیجهایخواهدشد.

امااگرهدِفماازانتقادکردنهیچکدومازمواردباالنبودومیخاستیم

کهیکپیشنهادیاانتقادسازندهایروارائهبدیم،مجازهستیمکهانتقاد

کنیم،امانهدرجمع.
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6 چگونه انتقاد کنیم؟

چگونه انتقاد کنیم : گام دوم قبل از انتقاد کردن

سوالدومیکهبایدقبلازانتقادکردنازخودمونبپرسیماینهستکه:

آیاانتقادیکهمیخامانجامبدماثرگذارهستیاخیر؟

نشه، بیان اصاًل که بهتره نباشه گذار اثر شه انجام قراِر که انتقادی اگر

مخصوصًااگراینانتقاداثِرمنفیداشتهباشه.

مثاًلیکیازدوستانمبرایاولینباریکسخنرانِیمهمتومجموعهخودشون

داشتومنروهمدعوتکردهبود،امابهکلیاونسخنرانیروخراب

و دست میکرد، فراموش رو حرفهاش میکرد، ِت ِپ ِت ِت کرد،همش

پاهاشوصداشمیلرزید.

رییساونمجموعهبعدازسخنرانیوجلویچندنفربهایشونگفت،

“ازاینبهبعدخیالمونراحته،هرسخنرانیمهمیبودمیدمشمابیاییرو

ِسنخرابشکنی”

همینانتقاِدغیرحرفهایباعثشدکهدیگهایشونهیچوقتسخنرانی

نکنند،اعتمادبهنفسشروهمازدستبدهوهروقتهمتویجمعبخاد

صحبتکنههمشاسترسبگیرهوصحبتهاشروخرابکنه.

http://amirmostafa.com/


7 چگونه انتقاد کنیم؟

دراینجاخوِدشخصمتوجهاشتباهششدهبودوعماًلهمهیچکاریاز

دستشبرنمیآمدوانتقادیکهآقایرییسازایشونکردانتقادنبود،

بلکهیکترورشخصیتیبودکهواقعًابراشاثراتمنفیوبدیبهوجود

آورد.

ازاینکهازکسیانتقادکنیمحواسمونبهاثراتیکهبعداز بنابراینقبل

انتقادکردِنمابهوجودخواهدآمدهمباشه.

چگونه انتقاد کنیم : گام سوم قبل از انتقاد کردن

ازخودمبپرسم:بعدازاینکهانتقادکردمدیگرانبهمنچهحسیدارند؟

آیامنروبعنوانیکشخِصُغرُغرومیشناسندکههمشُغرمیزنهوهیچ

کاریهمانجامنمیدهیایکفرِدسازندهوپویاکهاگرانتقادیمیکنهقطعًا

میتونهبرایماسازندهباشهوسکوییبرایرشِدمابشه.

بنابرایناگراینسهگامروقبلازانتقادکردنرعایتکنیمواینسواالت

روازخودمونبپرسریمقطعًاانتقادهاییکهانجاممیدیممیتونهخیلی

موثرترباشه.

تااینجادرموردفیلترینِگانتقادکردنصحبتکردیم،امااالنمیریمدر
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8 چگونه انتقاد کنیم؟

مورداینکه،چگونهانتقادکنیمصحبتکنیم.

اگربخواهیمبرایانتقادکردنیکفرمولکلیبنویسیمبهشکلزیرخواهد

بود:

ازشخصیکهمیخواهیمانتقادکنیماجازهبگیریم

اعالمکنیمکهاینموضوعنظِرشخصیمنهست)یانظِراینگروه

ازافراد(

بیاِندلیِلانتقاد)یاایجاِدیکحِسمشترک(
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9 چگونه انتقاد کنیم؟

بیاِننکاِتمثبِتشخِصانتقادشونده

ما با این فرمول میتونیم یک انتقاد سازنده و حرفه ای انجام بدیم

چگونه انتقاد کنیم : گام اول

ازشخصیکهمیخواهیمانتقادکنیماجازهبگیریم:آقایxعذرمیخام،من

یکنظریراجبxدارم،اجارهمیفرماییدنظرمروخدمتتونعرضکنم؟

دراینجادوحالتپیشمیاد:یاشخصمیگه“نهاجازهنمیدمفکرمیکنم

االنزمانمناسبینباشه”یااجازهمیدهکهمانظرمونروبیانکنیم.

بیاِن اگهاجازهبدهمانظرمونروبیانکنیم:یعنییکگاِممثبتبرای

انتقادمونبرداشتیموبهاحتمالزیادطرفمقابلمتوجهشدهکهانتقاِد

ماسازندهاست.

امااگهاجازهندهنظرمونروبیانکنیم:معنیاشاینهکهمنلیاقتندارم

توسطشماموردانتقادقراربگیرم.

دراینحالتاگرمانظرمونروبدوناجازهمطرحمیکردیم،بدونشک

اونشخصجلویماگاردمیگرفتوشایدبرخوردپرخاشگرانهایباما
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10 چگونه انتقاد کنیم؟

قبلش و نکردیم روکوچیک ماخودمون بهترکه انجاممیداد.پسچه

اجازهگرفتیم.

چگونه انتقاد کنیم : گام دوم

اعالمکنیمکهاینموضوعنظِرشخصیمنهست:

البتهآقایxمنجایشمانبودمکه ایننقد،نظِرشخصیمنهست،

بدونماونلحظهچرااینکارروانجامدادیدامادرحالتعادیازشما

انتظارعملکردخیلیبهتریروداشتم

چگونه انتقاد کنیم : گام سوم

بیاِندلیِلانتقاد)یاایجادحسیمشترک(:

متأسفانهبیشتِرمافکرمیکنیمکهبایدکاملوبدوننقصباشیم.امااین

واقعًایکاشتباهخیلیبزرِگ،ماسالبهسال،ماهبهماهوروزبهروزدر

حالتغییرکردنوکاملشدنهستیم،بنابراینمانبایدازخودمونویاهر

شخصدیگهتوقعداشتهباشیمکهکاملوبدوننقصباشهوازطرفیهم

زمانیکهداریمانتقادمیکنیمنبایداینحسرودرطرِفمقابلمونبهوجود
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11 چگونه انتقاد کنیم؟

بیاریمکه“منآدِمبینقصیهستم،تونقصداریوبایدایننقصترو

برطرفکنی”مابایدبصورتناخودآگاهاینحسرودرطرِفمقابلمون

ایجادکنیمکه:“آقایxنهمنآدِمبینقصیهستمنهشما”،واینحس

روفقطبابیاِندلیلمیتونیمدرطرِفمقابلایجادکنیم.

مثاًل میتونیم بگیم:

فقطاینموضوعروبیانمیکنمکه…

بخاطراینکه…

اتفاقًامنخودمهمدچاِراینمشکلبودم،گفتمخدمِتشماهمعرض

کنمشایدبراتونجالبباشه.

اگربگیمماخودمونهمیک بیانمیکنیمو وقتیکهدلیِلچیزیرو

همچینتجربهیامشکلیروداشتیم،طرِفمقابلانتقاِدماروراحترقبول

میکنهوکمترگاردمیگیرهوازطرفیهممتوجهمیشهکهماانتقادسازنده

ایداریموچهبسامیتونهاینانتقادروبرایخودشپلهترقیکنه.

چگونه انتقاد کنیم : گام چهارم

بیاِننکاِتمثبِتشخِصانتقادشونده:
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12 چگونه انتقاد کنیم؟

زمانیکهمانقاطقوتومثبِتشخِصمقابلمونروبهشیادآوریمیکنیم،

متوجهمیشه:

ماآدمینیستیمکههمشُغربزنیمومنفینگرباشیم

وخودشهمدرکنارنکاتمثبِتخوبیکهدارهاگرایننکتهونقدکوچیک

روازشاستفادهکنهوبهکارببرهمیتونهخیلیعملکرِدبهتریداشتهباشه.

نکته:اگرمیخواهیمازکسینقدکنیمبهترهکهایننقددرجمعانجامنشه

وبصورتخصوصیوانفرادیبهشخِصمقابلارائهبشه.چوناگرنقِدما

درجمعگفتهبشهشخِصمقابِلمامیخاددرجمعازخودشدفاعکنهو

امکاندارهکهصحبتهابهبحثوَجَدلکشیدهشه.

ودرآخرازتونتشکرمیکنمکهمقالهچگونهانتقادکنیمرومطالعهکردید،

دانسته بر تأیید و مرور میکردید، اجرا و میدونستید رو موارد این اگر

هایقبلیشماشدواگرهمنهبهشماتبریکمیگمکهداریدبرایارتقاء

خودتونوقتصرفمیکنید.
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